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Het schatrijl<e naturalieni^ablnet van Stadhouder Willem V 

onder directoraat van topverzamelaar Arnout Vosmaer 

Het is de tijd van de Verllchting, midden in de iB"' eeuw, aan het Stadhouderlijk Hof in Den Haag. Sinds het 

vroegtijdig overlljden van Stadhouder Willem IV in 1751 trad diens echtgenote, Prinses Anna van Hannover, op 

als regentes voor haar in 1748 geboren zoon, Prins Willem V van Oranje en Nassau. Prinses Anna had, evenals 

haar echtgenoot en alle voorgaande Stadhouders van Holland, een grote interesse in de natuurlijke historie.' 

Reeds in 1751 waren voor de jonge Prins, voor een bedrag van ruim / 70 , insecten gekocht bij de bekende Haagse 

natuurhistoricus en verzamelaar Mr Pleter Lyonet. Een zekere J. v. 's Gravenweert leverde daarna regelmatig aan 

de Prinses 'hoorns en schulpen', die hij blijkbaar ook onderhield, want in 1753 ontving hij zelfs ruim f 200 voor 

het schoonmaken ervan.' (Ter illustratie van de hoogte van deze bedragen: de gage van een doorsnee matroos 

op een Hollands koopvaardijschip bedroeg gedurende de 17* en 18"' eeuw fg per maand.') 

De verzameling was bepaald snel aan het groeien, met name door de aankoop van het naturalienkabinet van 

Pierre George de la Sarraz, kolonel van de infanterie (later generaal) te 's-Gravenhage.' De liefhebberij voor dit 

deel van de collectie zal bij de Prinses echter nog gestimuleerd zijn door wat zij, in haar naaste omgeving, zag 

ontstaan bij haar hofdame Catharina Sirtema van Grovestins, geb. Sinolt von Schutz, echtgenote van de 

Opperstalmeester. Deze liet namelijk vanaf 1754 in het huls op de hoek van het Buitenhof haar naturalienkabinet 

inrichten, met speciaal daarvoor gebouwde vitrinekasten in barokstiji, ontworpen door Daniel Marot jr. De verza

meling, die later aan de Keizerin van Rusland werd verkocht, moet als geheel een zeer aantrekkelljke Indruk 

gemaakt hebben. 

Vermoedelljk maakte Mevrouw van Grovestins de Prinses ook opmerkzaam op Arnout Vosmaer, de fanatieke, jeug-

dige verzamelaar, aan wie haar collectie haar ontstaan dankte. Volgens Vosmaer zelf was haar kabinet 'na het zijne 

een der schoonste verzamelingen die ooit in de[ze] landen geweest zijn, en strecten zich uit over alle de deelen der 

Natuur'.^ In hem moet Prinses Anna in elk geval de geschikte man gezien hebben om de leiding van de vorstelijke 

verzameling op zich te nemen, want op 29 September 1756 stelde zij hem aan tot Directeur van het Naturalien

kabinet, waarna hij op 4 oktober in haar handen de eed aflegde. Vosmaer jubelt hierover in zijn autobiografie: 

'... zo, zeg Ik, openbaarde zich op 't onverwachts aan onze Vosmaer eene omstandigheid welke hem zich de 

allergelukkigste der stervellngen deed achten. De vorstin des lands, Anne! welks nagedachtenis in elk eerlijk 

hart een tempel vindt! De getrouwste Moeder dezer landen! De edelmoedigste en vriendelijkste ontmoetster 

aller Menschen! De getrouwste voorstandster aller Weetenschappen en kunsten! behaagde 't vorstlijk oog op 

hem te slaan. Onderricht van zijne natuurlijk aangeboore neigingen, die zonder taalkunde of onderricht, door 

de eenvoudige natuur en naarstige bevlijtiging alleenig voortgeholpen, tot in eene oneindige kennis der 

geschapene wezens. Zij zelf bewonderaarster der aanlokkelijke schoonheden der Natuur zijnde, bood in den 

jaare 1756, als om zo te spreeken, zijne verlangens, die hij lang gehad had om in Haare dienst te treeden, als 

de hand. De overeenkomst was weldra getroffen in eene onderhandeling daar niet dan het teegendeel van 

eigen voordeel beooging plaats had, die zelfs tot verwondering der Edelmoedige Vorstin verstrekte.'' 



Vosmaers jonge jaren 

Arnout Vosmaer werd als jongste van twee zoons op 23 oktober 1720 geboren uit het tweede huwelljk van Jacob 
Vosmaer, wijnkoper te Rotterdam, met Suzanna van Arkel, weduwe van de Haarlemse zijdefabrlkant Abraham 
van den Berg.' De jonge Arnout verloor zijn vader toen hij 14 jaar was en werd sindsdien door zijn moeder voor 
de koophandel bestemd. Van 1734 tot 1742 werkte hij bij de makelaar in granen Jan van Lockhorst, in 1743 bij 
brouwerij 'De drie Akers' en van 1743 tot 1751 participeerde hij, hoe langer hoe meertegen zijn zin, in een 
suikerraffinaderlj. Intussen vervulde hij nog enkele erebaantjes, namelijk die van Vendrig [van de plaatselljke 
schutterij] te Rotterdam (1745), Kapitein Lultenant (1748) en Schepen van Schleland 'niettegenstaande hij 
lltmaat der remonstrantengemeente was' (1748-1751). In die periode woonde hij ruim een jaar samen met zijn 
stadgenoot Mr Johannes van Lier, die evenals Arnout een grote Interesse in dierkunde had." Diens huwelljk. In 
1751, met de Drentse Rolina Johanna Hofstede maakte daar een eind aan: Van Lier vertrok naar Annen, Vosmaer 
achterlatend 'als genoegzaam ontroostbaar over't missen van dien Halsvrlend'. 
Na het overlljden van zijn moeder In 1749 en het vertrek van zijn vrlend besloot Vosmaer de handel vaarwel te 
zeggen en zich geheel en al toe te leggen op kunst en wetenschap en hij vestigde zich in Den Haag. Met steun 
van zijn broer Jacob en op voorspraak van de raadpenslonaris Steyn kreeg hij echter op 4 november 1751 een 
aanstelling als 'Clerq bij's Lands generaal Comptoir ter Recherche der Collectieve middelen', een niet al te veel-
eisende (maar volgens Vosmaer 'oneindig vervelende') functie, die hij in 1756 vol vreugde verliet voor de benoe- 21 
ming tot directeur van het in de kern al bestaande maar nu formeel in te stellen naturalienkabinet voor de nog 
jonge Willem V. 

Het verzamelen van naturalien 

Het bijeenbrengen van 'voorwerpen van natuurlijke historie', zoals naturallen (ofwel naturalia) In die tijd 
genoemd werden, was een vak apart, waarin Vosmaer zeer bedreven en fanatiek was. Het begrip 'natuurlijke 
historie' is oorspronkelijk afgeleld van het Latljnse 'historia naturalis', hetgeen letterlljk betekent: beschrljving 
van de dingen der natuur (en niet geschiedenis van de natuur; 'historia' wordt hier in de minder gebruikelijke 
opvatting van 'descriptio' gebezigd).' 

Ook In Holland In de tweede helft van de iS* eeuw werd het begrip 'natuurlijke historie' ultermate ruim 
opgevat, namelijk als een nauwkeurlge beschrljving van alle geschapen dingen die onder te brengen zijn in de 
drie rljken der natuur: het rijk der dieren, het rijk der planten en het rijk der delfstoffen (mineralen).'" Deze 
opvatting werd gedeeld door drie collega-natuurhistorici, alien goede bekenden van Arnout Vosmaer: de domi-
nees Cornells Nozeman (1721-1786) en Johannes Florentlnus Martinet (1729-1795) en de Leidse lector In de 
natuurlijke historie (tevens beheerdervan het naturalienkabinet van de universiteit, van 1753-1761, later arts, 
ook bekend als vurig orangist en poeet) Johannes le Francq van Berkheij (1729-1812). 
Nozeman en Martinet behoorden tot de beantwoorders van de vraag die in 1767 door de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen gesteld werd: 

'Wat is 'er tot nu toe over de natuurlijke historie van ons vaderland geschreeven? - Wat ontbreekt 'er nog 
aan - En welke is de beste wijze waarop de gemelde geschiedenis zoude dienen geschreven te worden?' 

In Martinets en Nozemans antwoorden, die overigens bekroond werden met respectievelljk de zilveren en 
gouden medaille. Is bovenstaande brede deflnitie van 'natuurlijke historie' vervat. Vrijwel gelljktijdig verscheen 
het eerste deel van Berkheijs magnum opus Natuurlyke Historie van Holland met een praktisch gelijkluidende 
deflnitie (Berkheij rekende bovendlen nog de astronomie tot de natuurlijke historie, terwiji Martinet de beschrij-
vlng van het klimaat onontbeerlijk achtte bij de natuurlijke historie van een land). Interessant Is, dat Berkheijs 
blograaf Arpots vermoedt, dat bovengenoemde vraag van de Hollandsche Maatschappij eveneens de inspiratie-
bron is geweest voor Berkheijs standaardwerk." Overigens had de Hollandsche Maatschappij aan Berkheij al 
eerder, in 1763, een gouden medaille toegekend." 

De beroemde beschrijver van het kabinet van de Franse koning, Georges Louis Leclerc de Buffon, omschreef de 
natuurlijke historie reeds In 1749 als 'de moeder van alle konsten' In zijn Histoire naturelle, generale et particu
liere, avec la description du Cabinet du Roy." Om tot getrouwe en nauwkeurlge beschrijvlngen te komen, 
dienden de natuurhistorici te steunen op de zogenaamde 'byzondere natuurkundige weetenschappen': de 
wiskunde, de (proefnemende) natuurkunde, de scheikunde en de ontleedkunde." Voor het aanleggen van 
verzamelingen van naturalien hoefde men echter helemaal niet te beschikken over kennis van deze bijzondere 
wetenschappen; o.a. om deze reden genoot dit onderdeel van de natuurlijke historie grote populariteit. 
Verzamelingen van naturallen waren ontegenzeggelijk zeer populair in die tijd, waarbij exotische voorwerpen uit 
het dierenrijk de meeste belangstelling genoten. Hoewel de heerschappij van de Hollanders op de wereldzeeen 
na de Gouden Eeuw tanende was, werd dit soort handelswaar, via de schepen van de Oost- en West-lndische 



Compagnieen, tot de vierde Engelse oorlog (1780-1784) nog ruimschoots aangevoerd. In Amsterdam waren zelfs 

in exotische rariteiten gespecialiseerde winkels gevestigd.' ' Ook werden vaak complete naturalienkabinetten 

geveild, waarbij we zullen zien dat Vosmaers koopmansgeest hem goed van pas kwam. Ondanks het feit dat 

dergeli jke verzamelingen veel kosten en moeite met zich meebrachten, signaleerde Prof. Hendrik Engel in zijn 

standaardwerk yA/p/7oiief/ca/ list of Dutch zoological cabinets and menageries alleen al voor de 18" eeuw ca. 

340 kabinetten die de moeite waard geweest z i jn . " 

Verschillende collectloneurs nu, verzamelden niet alleen maar waren ook waarll jk beoefenaars der natuurli jke 

historie. Ze correspondeerden over hun waarnemingen met collega-natuurhistorici of publiceerden hun waar-

nemingen in de vorm van een boek of een t i jdschri f tart ikel. Zoals in de 17''' eeuw de reisverslagen, vonden in de 

18°' eeuw de beschrijvingen van een edelpapegaai, een ratelslang, of een wrattenzwijn, gretig aftrek bij een 

hevig ge'i'nteresseerd publiek. Een van die verlichte burgers was Arnout Vosmaer, ook al was hij een autodidact 

op het gebied van de natuurl i jke historie. Hij verkreeg die kennis heel geleideli jk, gedreven door nleuwsgierig-

heid, door het lezen van boeken; hij had een schitterende bibliotheek. In zijn autobiografie Memorie tot het 

Leven van Arnout Vosmaer zegt hij over zichzelf: 

'Aangaande zijne geneigdheld In 't deel der studien kunnen wij dit zeggen dat zijne geliefste was die der 

natuurkunde [hij bedoelt natuurli jke historie]. Hierin was hij doorkneed en bezat eene natuurlijke schikking 

22 die mogeli jk voor of na hem nimmer zal te vinden zijn [d.w.z. hij was buitengewoon fanatiek]. De kennis 

daarvan heeft hij trapsgewijs bekoomen het eene deel na het andere, zoo heeft hi j , volgens eigene betui-

glnge, zich alleen vier volslagen jaaren zich op de mineralogie toegelegt welke hij het moeyelljkste deel 

achte en zoo verder. ' " 

Uit het volgende zal bli jken dat met name drie auteurs een onultwisbare indruk op Vosmaer hebben gemaakt: 

Seba, Buffon en Linnaeus. Ook in de geschiedenis van het Stadhouderl i jk Kabinet is hun invloed duldel i jk te 

traceren. 

Seba en Vosmaer 

Albertus Seba (1665-1736), geboren te Etzel, Oost-Friesland, legde in 1697 het apothekersexamen af in 

Amsterdam na vele jaren op diverse plaatsen in West Europa als apothekersgezel gewerkt te hebben. In 1700 

vestigde hij zich als apotheker in de Haarlemmerstraat, vlakbi j de Ijkant, waar de koopvaardijschepen af- en 

aanvoeren (het oorspronkeli jke huls met winkel bestaat nog steeds: thans no. 110). Zijn medicamenten vonden 

gretig aftrek bij het arriverende scheepsvolk, terwij i hij steeds een eerste keus kon maken uit meegebrachte 

naturalien uit verre landen. Hij onderhield een gestage correspondentie met geleerden (o.a. Sir Hans Sloane In 

Londen en Graaf L.F. Marsigli in Bologna) en ruilde vaak doubletten met andere kabinetbezitters. Seba schijnt 

ook een Internationale groothandel in medicamenten gevoerd te hebben, met talri jke connecties in verre landen 

die hem als het ware op bestel l ing allerlei curiositeiten leverden." 

Hij legde een schitterende collectie naturalien aan, die hij in 1716 voor een in die ti jd formidabel bedrag (f 15.000) 

aan Tsaar Peter de Grote verkocht." Onmiddell i jk daarna start le hij met het aanleggen van een tweede kabinet, 

nog omvangrijker dan het eerste. Seba's voornaamste drijfveer tot verzamelen was wetenschappeli jke nieuws-

gierigheid. Zijn huls stond alt i jd open voor onderzoekers, waaronder de kort daarvoor te Harderwijk gepromo-

veerde systematicus Carolus Linnaeus (1707-1778), die Seba's kabinet op 15 en 16 juni 1735 bezocht." Seba was 

toen net gestart met het uitgeven van een beschrljving van zijn kabinet in twee edities in folio, nl. een in het 

Latijn en Hollands en een in het Latijn en Frans, waarvan de Nederlandstalige t i tel luidt: Naaukeurige beschry-

ving van het schatryke kabinet der voornaamste seldzaamheden der natuur van Albertus Seba. 

Met name de schitterende kopergravures maakten dit werk, dat naar de Latljnse t i te l gewoonli jk Seba's 

Thesaurus genoemd wordt, op slag beroemd. Deel 1 van Locupletissimi Rerum Naturalium Thesauri verscheen in 

1734 en deel 2 in 1735. Helaas stierf Seba in 1736, waardoor de publicatie van de resterende twee delen 

aanzienlljk vertraagd werd. Uiteindeli jk moest de integrale collectie (of wat daar nog van over was; de meeste 

insecten waren inmiddels verloren gegaan") geveild worden om het uitgeven van de resterende twee delen te 

bekost igen." De fameuze veil ing van de kabinetten van Seba vond plaats op vrijdag 14 april 1752 en volgende 

dagen te Amsterdam, en bracht ^24.440 op. In de Bibl iotheek van de Nederlandsche Maatschappij ter 

Bevordering der Geneeskunst (in bruikleen bij de Universiteit van Amsterdam) bevindt zich een geannoteerd 

exemplaar van de uiterst zeldzame veil ingcatalogus, waaruit blijkt dat een van de meest fanatieke kopers een 

tot dan toe vrij onbekende liefhebber was, genaamd Arnout Vosmaer."' Deze amateur maakte een oordeelkun-

dige keuze, speciaal van zoogdieren, vogels, hagedissen, vissen, schelpen en veel lagere dieren, voor een totaal 

bedrag van ^2433. 



Daniel Marot jr, Ontwerp voor het naturalienkabinet van Catharina Anoniem, Arnout Vosmaer (1720-1799), pasteltekening, ongedateerd 

van Grovestins in Den Haag, 1756, tekening in pen en penseel (Particuliere coll., foto Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage) 

(Gemeente-archief Den Haag) 

lac. Houbraken naar M. Quinkhard, Albertus Seba (1665-1736), 

kopergravure (Teylers Museum, Haarlem) 
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In de periode tot zijn aanstelling aan het hof in 1756 breidde Vosmaer zijn eigen collectie aanzienlljk uit. 

Vosmaers kabinet bestond uit ongeveer 15.000 nummers en omvatte: 

'...eene ongelooflijke meenigte van meest zeldzame viervoettige dieren, slangen, visschen en krulpende 

dieren in liqor. Ten tweede in meenigte van opgezette vogelen. Ten 30 van Insecten of gekorvene Dieren. 

Ten 4e in Mineraalen, gesteentens en verdere ultgegravene Delfstoffen en versteende zaaken. Ten se in 

Zeekoraalen, Heester, Spons en verdere zeegewassen. Ten 6e in eene overheerlijke collectie van zee-

hoornen en schulpen en Ten 7e van Simplicia of die zaaken welken de geneeskunde betreffen. Ten 8e In 

vogelnesten met hunne Eijeren. Ten 9e in eenige door konst gemaakte zeldzaamheden.'" 

Groei van het kabinet 

Kort na Vosmaers aanstelling aan het hof bezocht de regentes Prinses Anna Vosmaers prive-verzameling, verge-

zeld van de jonge Prins Willem, zijn zus Prinses Carolina en leden van haar hofhouding. Dit had tot gevolg dat 

Vosmaers collectie voor een bedrag van f 8000 werd aangekocht en toegevoegd aan het Stadhouderlijk Kabinet: 

'... in dienst van het Doorluchtige Huis van Oranje, als Directeur der Vorstelijke kabinetten tredende, was 

zijne eerste zorge zich van zijne aansienlijke kabinet-verzameling (en wel de aansienlijkste van natuur-

24 schatten dIen 'er te dien tijd in Holland te vinden was) te ontdoen; in het waare begrip zijnde, dat een eerlijk 

man zich zelf voor alle achterdocht zo veel hij kan moet hoeden. [...] Men bracht bijna drie uuren door met 

alles te doorlopen bi j ' t welk het geheele Hof, maar byzonder de Doorl. Vorstin, haare verwonderende goed-

keuring betuigde. Kort hierop volgde de verkoping van zijn kabinetten aan het Hof.' ' ' 

Het was nu allereerst nodig de geschikte ruimte te vinden om dit alles in onder te brengen. Vosmaer vond deze 

in vier aaneensluitende vertrekken, gelegen op de tweede verdieping van het Stadhouderlijk Kwartier en een 

deel van de bovenste gaanderij, waar hij een werkplaats inrichtte en, in afwachting van het gereedkomen van 

de in te richten vertrekken, de collectie onderbracht. Boven de grootste van de vier ultgekozen ruimten lag de 

toren en hierin trof hij twee verdiepingen die leeg stonden (naar het heette, spookte het er!), die hij voor zich

zelf en een bediende als woning uitkoos."' In September 1757 waren nog niet alle kabinetten In de zaIen gevuld, 

maar de Inrichting was toch al zover gevorderd, dat de Prinses er bij een daar opgedlend dejeuner van kon 

kennisnemen en er haar 'volmaaktste goedkeuring' aan hechtte. Vosmaer meldt vol trots in zijn autobiografie: 

'Ruim een jaar verliep er eer de kamers en kabinetten tot het nieuwe vorstelijke kabinet in order gebracht 

waaren, kort daarna in 't jaar 1757 zag men het reeds in eene luister die alle verwachting overtrof, en de 

bijna dagelljksche aangroeijing heeft hetzelven eerlang, door eene uitgebreide correspondentie met allerleij 

geleerden in die Studle, met welke den heer Vosmaer alle zijnde dubbelde stukken verwisselde, tot eene 

uitmuntende trap van volmaaktheid gebracht, zo, dat men de allerberoemste in dit soort van Vorsten 

Kabinetten niet met het zelven vergelijken durft.' " 

Vosmaer kreeg hierop alle kans om 'zijn' kabinet met twee andere kabinetten van dit kaliber te vergelijken, 

namelijk de nog onultgegeven delen van het kabinet van Albertus Seba en het 'Cabinet du Roy' in Parijs. 

Inmiddels werd Vosmaer door velen als kabinetdeskundige bij uitstek beschouwd. Het is dus niet verwonderlijk 

dat aan hem de taak werd opgedragen om de laatste twee delen van de Thesaurus van Seba te redigeren. Toen 

Seba in 1736 stierf, waren bijna alle platen voor de resterende delen reeds gegraveerd en voor deel 3 was nog 

een omvangrijk handschrift uit de nalatenschap van Seba voorhanden, waarvan het gedeelte over vissen door 

de Zweed Petrus Artedi (1705-1735), een goede vrlend van Linnaeus, geschreven was. Vosmaer werd bij het redi

geren bijgestaan door drie bekende natuurhistorici, nl. de reeds genoemde Johannes Le Francq van Berkheij, 

de uit Berlijn afkomstige Peter Simon Pallas (1741-1811) en de in Amsterdam woonachtige Martinus Houttuyn 

(1720-1798).'" Deel 3, voornamelijk handelend over allerlei zee-organismen (vissen, weekdieren, schaaldleren, 

stekelhuidigen, holtedieren, wormen, mosdiertjes, sponzen en algen), is wat systematischer van opzet dan de 

voorgaande delen. De tekst is middelmatig, evenals die van de vorige delen, met uitzondering van het gedeelte 

van Artedi over vissen, dat voortreffelijk Is. (Overigens is Artedi, die de 'vader der ichtyologie' wordt genoemd, 

in 1735 na een diner bij Seba in een Amsterdamse gracht verdronken; dankzij Linnaeus zijn diens nagelaten 

manuscripten aan de vergetelheid ontrukt.) Dit derde deel verscheen in 1759, ofschoon in sommige exemplaren 

1758 en in andere 1761 op de titelpagina staat." Nergens blijkt dat Vosmaer aan de tekst heeft meegewerkt. 

Hij levert het bewijs hiervoor zelf in zijn autobiografie Memorie tot het leven van Arnout Vosmaer: 

'1759 ['58 verbeterd in '59] zag van hem het licht het 3e deel van 't groote en alom beroemde en kostbare 

werk van A. Seba Thesaurus doch waarvan hij [alleen] 't laatste gedeelte 't welk over de koraalen handeld 

maar beschreven heeft.' 

Tenslotte schreef Vosmaer deel 4, dat de insecten, mineralen en fossielen behandelt, helemaal zelf. De publi-



catie ervan werd aanzlenl i jk vertraagd omdat de bi jbehorende tekst van Seba zoekgeraakt bleek te zijn.'° 

Vosmaer moest zi jn beschr l jv ing baseren op afdrukken van kopergravures, omdat de meeste Insecten zelf 

Inmiddels door museumkevers waren aangevreten. (Dat zou het Stadhouder l i jk kabinet onder Vosmaers hoede 

nooit overkomen.) Het u i te indel l jke resultaat kon daarom niet anders dan mager zi jn. In het voorwoord wordt 

dan ook de nadruk gelegd op het eigenl i jke doel van deze publ icat ie: niet bedoeld als al lesomvattend naslag-

werk, maar als beschrl jv ing van een individuele col lect ie. Dat di t laatste op zichzelf van grote waarde is, had de 

befaamde Leidse hoogleraar Herman Boerhaave (1668-1738) In zijn voorwoord van deel 1 van de Thesaurus 

reeds onderstreept. Boerhaave benadrukt hier de r i jkdom en de unlci tel t van Seba's col lect ie en pri jst het nut 

ervan. In die t i j d , waarin de kennis van de blodlversi te i t nog verre van compleet was en goede i l lustrat ies ervan 

ultermate schaars, was Seba's Thesaurus een geweldige in format iebron. Hoewel deze bron in wetenschappel l jk 

opzicht duidel l jke beperkingen had, diende de Thesaurus desondanks als ver t rekpunt voor verder onderzoek. 

Zo gebruikte Linnaeus de i l lustrat ies van Seba's Thesaurus om latere edi t ies van zi jn Systema naturae aan te 

vul len. Als gevolg hiervan is de Thesaurus van Seba, ondanks de nIet-Linneaanse beschr i jv ingen, nog steeds 

een standaardwerk voor de diersystematlek. 

Seba's werk werd zo belangr i jk geacht, dat in de eerste helft van de 19'" eeuw In Parijs een nieuwe edi t ie werd 

ultgebracht onder de t i te l Planches de Seba.^' Tenslotte verscheen onlangs. In het begin van de 2 i s te eeuw, een 

volumlneuze fotograf ische herdruk van al le platen van het handgekleurde exemplaar van de Thesaurus uit de 

Koninkli jke B ib l io theek. " Door het doen vervaardigen van dit 'museum op papier ' , maakte Seba zijn fei tel i jke 25 

natural ienkabinet als het ware moblel en daardoor permanent toegankel i jk voor vele ge'i 'nteresseerden, zelfs 

nadat delen van zijn col lectie vergaan, dan wel over de hele wereld verspreid waren. 

Uiteindeli jk zag deel 4 van de eerste edit ie van de Thesaurus van Seba In 1765 het l icht. Het is typerend voor 

Vosmaer, dat hi j in zi jn autobiograf ie dit werk met Sc/ jaf /comeraanduidt: 

'1765. In d i t jaar verscheen van hem in ' t l icht het langverwachte 4e en laatste deel van het kostbare werk 

van Seba gen. jaamd] [Thesaurus doorgestreept!) Schatkamer 't welk in zi jn geheel door hem eerst In het 

Hollands beschreven [Is] en in 't Latijn door de Heer Prof. Gaubius, en ' t fransch door dhr. Med . Doctor du 

Clou, ver taald I s . ' " 

Vosmaer beschouwde Seba's kabinet dus als een schatkamer, en het kabinet van de Stadhouder, dat er zoveel 

mee gemeen had, moet hij dus ook als zodan ig gezien hebben. Zoals we weldra zul len z ien, zag hij zichzelf als 

een soort schatbewaarder. 

Vosmaer en Buffon 

In 1758 maakte Vosmaer samen met zijn vrlend Mr Jan Noortberg, schepen van Gouda", een relsje naar Parijs, 
waar hij de Jardin des Plantes met het 'Cabinet du Roy' bezocht moet hebben. Het lijkt erop dat Vosmaer deze 
reis als een soort beloning voor alle moeite ten behoeve van het inrichten van het Stadhouderlijk Kabinet zag. 
Hiermee breekt zijn autobiografie 'Het leeven van A. Vosmaer' af: 

'Niet lang na de Inorderbrenging van deze voortreffelijke verzameling, in den jaare 1758, werd hem eene 
Reize naar Parijs, door een zijner intiemste vrienden den Heer Vroedschap Noortberg van Tergouw, aan-
geboden, welken hij ook volbracht.'" 

Uit zijn andere autobiografie, die hij tot en met 1786 bijhield, blijkt dat hij in Parijs met diverse natuurhistorici 
contact gezocht heeft. Dit resulteerde uiteindelijk zelfs In Vosmaers benoeming tot correspondent van de 
Academie Royale des Sciences te Parijs: 

'1751. Nog vergeten te zeggen dat hij In den jaare 1751 eene reis deed naar Aaken en Spaa In gezeldschap 
van zijn [stief jbroeder dhr Adriaan Vosmaer en dHeer.... Copius, en vandaar doen doch [= toen nog] weinig 
bekende Nat. prod, in versteeningen &c. mede bracht. 
1758. Eene andre [reis] in gezeltschap van dHr & Mr. Jan Noortberg Scheepen en Raad der stad Gouda naar 
Parijs, daar hij zich wel ras bekend maakte met alle lieden van studle, voom.jamelijk] die der natuurkunde 
[hij bedoelt weer natuurlijke historie] en door welke gelegenheid hij daarna als correspondent van de 
Kon. Academie der Wetenschappen is aangenomen.'" 

Vosmaer kende de collectie van het 'Cabinet du Roy' al enlgszins uit de beschrijvingen van Buffon en de 
anatoom Daubenton in hun Histoire naturelle, generale et particuliere, avec la description du Cabinet du Roy. 
Van dit standaardwerk waren sinds 1749 zeven kloeke delen in quarto over de natuurlijke historie van zoog
dieren verschenen. In het kabinet zelf, waar sinds 1739 zijn beroemde collega Buffon de scepter zwaaide, moet 
Vosmaer zijn ogen goed de kost gegeven hebben. Naar de smaak van eeuwen her was de opstelling gemengd, 
volgens museologlsche criteria waarbij het heel gewoon was dat tussen de poten van een zebra diverse 
gedroogde vissen en reptielen opgesteld waren, terwiji de plafonds als het ware gedecoreerd waren met 
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Albertus Seba, Thesaurus I, plaat 33, Amsterdam 1734 

(Universiteitsbibliotheek, Amsterdam) 1. Een der kleinste 

Aapjes uit Amerika, gemeenlyk Monkjes genoemt, het 

mannetje, 2. Tengere Luiaardt, uit Amerika, 3. Cusnoky, 

of Japansche Kamfertak, 4. Jonge Luiaardt van Ceilon, 

5. Ceilonsche Adderslang, den naam van Ehetulla dragen-

de, het mannetje, 6. Gele Ceilonsche Stinkslang, Hctam-

boeia genaamt. [p. 26] 

Albertus Seba, Thesaurus I, plaat 38, Amsterdam 1734 

(Universiteitsbibliotheek, Amsterdam) 1. Oost-lndische 

Philander, een wiyfje, dragende hare jongen in haar buik-

zak, 2. Oost-lndische Armodil, of Schildvarken, over het 

gantsche lyf als geharnast, 3. Klein Armodil, in een ge-

rold, 4. Ongemeen schone Oost-lndische Loeri, 5. Soort 

van Paradysvogel, uit Ambona, gemeenlijk de Konings-

vogel genaamt, 6. Zeer schone vogel uit Ambona, Calatti 

genaamt, 7. Bladen van een Heestergewas uit Oost-lndie, 

8. Bladen van een Indiaanschen boom Valli Cari Capoeli 

geheten.(p. 26] 

Albertus Seba, Thesaurus I, plaat 60, Amsterdam 1734 

{Universiteitsbibliotheek, Amsterdam) 1. Zwarte Oost-ln

dische Paradysvogel, 2. Wonder sierlyk Paradysvogeltje, 

van de Molukkische eilanden, 3. Idem, 4. Gekuifde Per

kier van 't Boetonsche eilandt, 5. Vogeltje Guitguit, van 't 

eilandt Cuba. 6. Wonderlyk schoon vremd vogeltje van 

Mexico, 7. Mexikaansch vogeltje, Chichiltototl, 8. Ander 

Mexikaansch vogeltje van den zelven naam. (p. 27] 

Albertus Seba, Thesaurus III, plaat 24, Amsterdam 1759 

(Universiteitsbibliotheek, Amsterdam) 1-13. Schulpvis-

schen, 14-19. Balistes. [p. 27] 

Jan Velten, Een Nederlands Naturalienkabinet, 

tekening in pen, circa 1700 (Artis Bibliotheek, 

Universiteit van Amsterdam) 

G. Wingendorp, gravure van titelblad in: 0 . Worm, 

Museum Wormianum, Leiden/Amsterdam 1655 

(Artis Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam) 
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skeletten van grote vissen." Ware kunstschatten stonden naast twijfelachtige curiositeiten - het deed enlgszins 
aan de 'schatkamer' van Seba denken. Aan de allure van het geheel droegen de prachtige vitrinekasten aanzien
lljk bij, want Buffon wilde door al die overdaad verbazing en ontzag wekken bij een groot publiek. Ondanks 
de soms heftige kritiek op deze wijze van exposeren, trok het Cabinet du Roy, dat wekelijks op dinsdag en 
donderdag voor het publiek geopend was, drommen bezoekers die zich aan al die rijkdommen der natuur 
vergaapten. Deze 'vorstelijke' presentatie moet Vosmaer tot voorbeeld gestrekt hebben, waardoor ook hij later 
telle kritiek te verduren kreeg." 

Eindelijk, In het begin van 1759 'zag men reets genoegzaam 't geheele Kabinet van den jongen Vorst in order 
waar in de netheid, julste schikking en rijkheid elk oog bekoorden'." Uit berichten van reizigers kunnen we 
afleiden dat het Stadhouderlijk Kabinet reeds vanaf 1759 voor bezoekers toegankelijk moet zijn geweest." 
Het kabinet was toen gevestigd in vijf vertrekken. In het eerste vertrek waren antiquiteiten uit een In 1751 (voor 
/•30.000) aangekochte. In Italle verworven verzameling van Graaf Frederik de Thoms opgesteld. Deze collectie 
was zeer gevarieerd en omvatte antieke beeldhouwwerken, vazen, bronzen, munten en penningen en een grote 
collectie gesneden stenen.'" In het tweede vertrek waren allerlei soorten vogels en hun eieren te zien. Het derde 
vertrek bevatte een reeds spoedig beroemde collectie koralen, die in kasten stonden opgesteld, waarvoor 
(tegen het licht) gordijnen konden worden geschoven. Men vond er koralen bij, zo hoog als het vertrek. In de 
vierde ruimte bevonden zich mineralen en gesteenten en in het vijfde vertrek stond een nog niet zo groot aantal 
viervoetige dieren en de bijzonder geroemde schelpencollectie." Maar tussen dit alles bevonden zich ook 
allerlei etnografische zaken, zoals Chinese uit Ivoor gesneden scheepjes, kostbare Oosterse wapens en een 
collectie gouden, met edelstenen ingelegde en met parels versierde sieraden uit Ceylon. 

Vosmaer bleef in de hierop volgende jaren onvermoeibaar de collectie uitbreiden. De befaamde Engelse natuur
historicus Thomas Pennant bezocht het kabinet in 1765. Uit zijn reisdagboek, dat niet voor publicatie bestemd 
was, blljkt dat hij over de collectie zeer te spreken was, maar minder over haar directeur:" 

'Visited the Prince's cabinet, under the direction of M. Vosmaer, a frenchifled Dutchman, extremely ignorant. 
The curiosities are kept in five rooms and are very fine; the animals in spirits are numerous, among them 
Lizard with a fin on its back engraved in Seba.' 

Overigens moet het feit, dat Pennant Vosmaer 'extremely Ignorant' noemde, vooral aan Vosmaers gebrek aan 
kennis van het Engels gelegen hebben." 
Omstreeks 1766 ontwierp Vosmaer een gedrukt formulier, bestemd voor onze overzeese vestigingen, waarin hij 
uiteenzette op welke zaken voor het kabinet en de diergaarde van de Stadhouder prijs gesteld werd. Op den 
duur schijnt dit systeem goed gewerkt te hebben, maar ook voor die tijd stroomden er al vele geschenken voor 
de Stadhouder binnen. Zo ontving Vosmaer op 5 September 1765 van de Heer D. van Marselis een 117 voor
werpen tellende lijst met zowel levende als dode dieren, die zijn zoon Theodoor van Marselis jr. uit Suriname 
had meegebracht.'̂  Wanneer Vosmaer er lets van gading voor de collectie van de Prins tussen vond, moest hij 
dat maar kenbaar maken. Vosmaer streepte hierop van de 117 items zeer begerig 20 items dubbel aan (speciale 
voorkeur) en 32 enkel. De geannoteerde lijst werd op 11 September met een begeleidende brief van De Larrey 



(secretaris van Willem V) aan de afzender geretourneerd. Hierin excuseert hij zich in bedekte termen voor de 
hebberige reactie van de directeur van het kabinet. Vervolgens verzoekt hij om slechts een gedeelte van deze 
dieren of Insecten te sturen: 

'Le Directeur du Cabinet du Prince, apres I'avoir parcouru a marque les articles qu'il deslrerolt pour I'orne-
ment et pour I'augmentation du Cabinet du Prince de ce -t-i- signe. Et ceux qu'il volteroit aussi, car les 
amateurs sont insatiables, sont marques ainsi -i-.' 

Uit de verdere correspondentie blijkt dat de Heer van Marselis desondanks het kabinet en de menagerie van de 
Prins naar Vosmaers wensen bedlend heeft. Onder de levende dieren werden o.a. een rolstaartbeertje (door 
Vosmaer 'Amerikaansche wezel. Potto' genaamd), twee trompetvogels en een 'levendige' ratelslang genoemd. 
Dat waren destijds nagenoeg onbekende diersoorten. Omstreeks die tijd moet bij Vosmaer het Idee gerijpt zijn, 
om net als Buffon zijn kennis over deze dieren te boek te stellen, want over alle drie publiceerde hij niet veel 
later een beschrljving, elk met eigen titelblad. 

In totaal publiceerde Vosmaer vanaf 1766 in 33 afleveringen In quartoformaat, die aanvankelijk nog geen serie-
tltel hadden, telkens een beschrljving van een exotische diersoort, geillustreerd met een of twee fraale, handge
kleurde kopergravures. Voor de meeste van die prenten maakte de van oorsprong Dordtse maar sinds 1748 ook 
in Den Haag werkzame kunstenaar Aert Schouman (1710-1792) de tekeningen." Schouman ontwikkelde zich 
geleidelijk tot de belangrljkste Hollandse schllder en tekenaar van vogels en bloemen van de 18"' eeuw. Hij was 
buitengewoon bedreven in het creeren van de illusle dat het door hem afgebeelde dier in de vrije natuur was 
geobserveerd. De dieren zelf werden weergegeven alsof ze betrapt waren.*'Vanaf 1767 werd een Franstallge 
editie, eveneens in 33 afleveringen, gepubliceerd. Beide series werden pas In 1804/1805 uiteindelijk afgesloten 
met een 34' aflevering, die de gegraveerde titel Regnum animale, de collectieve titelpagina, een voorwoord en 
de inhoudsopgave bevatten. In het voorwoord wordt Buffon geroemd als 'de Aristoteles van onzen leeftyd'. 
Wanneer we Vosmaers boek met de Histoire naturelle van Buffon vergelijken, waarvan de originele editie in 36 
delen tussen 1749 en 1789 verscheen, valt Vosmaers tekst kwalitatief en kwantitatief nadellg uit." Echter, de 
prenten In Vosmaers boek scoren besllst hoger dan die van Buffon, omdat In de Histoire naturelle meestal dulde
lijk te zien is dat er stijve, opgezette museumexemplaren afgebeeld zijn. Vosmaer zag zijn boek als een soort 
aanvulling op Buffons Histoire naturelle en citeerde Buffon in nagenoeg al zijn beschrijvingen van zoogdieren. 
Omgekeerd citeerde Buffon Vosmaer in zijn supplementen en liet hij diverse platen uit Vosmaers boek kopleren.*' 

Tenslotte vermeldde Vosmaer in zijn Regnum animale dankbaar de namen van de guile gevers van deze 'zeld-
saame gedierten', net als Buffon in zijn Histoire naturelle, in de hoop dat hierdoor nog meer schenkingen 
zouden binnenstromen, en aldus geschiedde. Niet alleen door schenkingen, maar ook door talloze aankopen en 
ruil, groelde het Kabinet van de Stadhouder onder Vosmaers directoraat onstuimlg. Reeds In 1766 werd besloten 
de collectie, evenals die van het kunstkabinet en de vorstelijke bibliotheek, van het Binnenhof over te brengen 
naar het grote hoekhuis Buitenhof-Kneuterdijk, dat hiertoe werd aangekocht. Dit was een beslissende stap, 
aangezien het Kabinet hiermee losraakte van het Stadhouderlijk Kwartier en veel meer dan voorheen een op 
zichzelf staande instelling werd, ook al bleef het beheer uiteraard bij de Stadhouder. De grootste ruimte in het 
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TAB. J\^. 

Albertus Seba, Thesaurus III, plaat 4, Amsterdam 1759 

(Universiteitsbibliotheek, Amsterdam) 1. Een der grootste soort van 

Loligo, 2. Tw/eede soort van Loligo, 3. Derde soort van Loligo, 

4. Vierde soort van Loligo, 5. Dit is een Jong van de zelve soort, 

6. Dit is een eierstok of zeetakje, daar die van Num. I uit voortkomen, 

7. Hier vertonen wy een zee-rups die ons levendig van Zandvoort is 

gebragt, 8. Dezelve rups, van onderen. 
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NATUURKUNDIGE BESCHRTFING 

E E N E R 

U I T M U N T E N D E V E R Z A M E L I N G 

V A N 

ZELDSAAME GEDIERTEN, 
Befliiande in 

OOST- EN TV E S T I N D 1 S C II E 

VIERVOETIGE DIEREN^, VOGELEN EN SLANGEN, 

Wdecr leevend voorhanden geweest zynde, bulten den Haag, op het KLEINE 
LOO van Z. D. H, den Prins van OR ANJ E-NASSAU, 

A. O 

D 0 b R 

S M E R, 

In zytt leven Raad van Z. D. IT., Directeur der yor/lelyke Natuur- en 
Komt • Kabinetten en Ditrgaarden , Ltd der Keizerlyke Academie, 

en Correspondent der Koninglyke jicademie der IVetenfchappen 
van Parys, Lid der Koninglyke Academie van Madrid, 

van het Zeeuwsch Genootfchap te Viisftngen, en 
van de Holl. Maatfchappye te Haarlem, 

Met naar 't ]even Getekende en Gecouleurde Afbeeldingen. 

T E A M S T E R D A M , 

B Y J. B. E L W E , 
M B C C C I V. 

Adriaan de Lelie (?), Frontispice in Arnout Vosmaer, Regnum Animale, 

Amsterdam 1804 [Artis Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam) 

Titelblad van de postuum gepubliceerde algemene titel van Vos

maers Regnum Animale, Natuurkundige beschryving eener uitmun

tende verzameling van zeldsaame gedierten, Amsterdam 1804 

(Artis Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam) 

Anoniem, Het Buitenhof te Den Haag, aquarel, 1770 (Gemeente-

archief Den Haag). Geheel rechts is de ingang naar het stadhouder

lijk kwartier te zien. In het grote gebouw links waren de kabinetten 

van Willem V ondergebracht. 



Aert Schouman, Bosch-duivel uit Suriname, gegraveerd door Simon 

Fokke, in: Arnout Vosmaer, Regnum Animale, Amsterdam 1786 

{Teylers Museum, Haarlem) 

Aert Schouman, Een quagga of Kaapse ezel, tekening in pen en 

penseel, 1780 {Teylers Museum, Haarlem) 33 

nieuwe museumcomplex was bestemd voor het 'Kabinet van Natuur en Kunst', dat vijf kamers op de eerste en 
twee op de tweede verdieping besloeg (In het resterende deel van de eerste verdieping was het 'Kabinet van 
Penningen en Antiquiteiten' gevestigd, waarover de filosoof Frans Hemsterhuis samen met Vosmaer het directo
raat voerde; op de gelijkvloerse verdieping was de Bibliotheek, waarin ook een collectie fyslsche instrumenten 
opgesteld stond, gehuisvest). 

Het kabinet was van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 1 uur voor bezoekers toegankelijk die zich enkele 
uren van te voren schrlftelljk moesten aandienen. Men kon alles dan uiteraard slechts vluchtig bekijken. 
Tegen betaling van drie gulden kon men echter ook buiten deze openingstljden het kabinet alleen, in alle rust, 
bezoeken.*" Men begon gewoonlijk het bezoek met de twee kamers op de tweede verdieping. De eerste bevatte 
geraamtes van vogels en viervoeters, maar er stonden ook 'curiosites de I'art et de la nature'. De grotere 
tweede kamer bevatte kledlngstukken uit China en Ceylon, modellen van Chinese hulzen en schepen en zou 
men dus meer als een etnografisch kabinet kunnen zien. Op de eerste verdieping bevatte de eerste kamer een 
schitterende verzameling binnen- en buitenlandse vlinders, de tweede kamer de koralen in glazen kasten met 
laden onderin, waarin kreeften, krabben, enz. Middenin de kamer stond een groot nijlpaard. De derde kamer 
had glazen kasten rondom, waarin amfibieen, vissen, reptielen enz., alle In flessen met sterk water. In de laden 
onder de kasten vond men fossielen, edelstenen, enz., terwiji in het midden In 110 laden een magnifieke schel-
pencollectie was ondergebracht. In de vierde kamer stonden opgezette viervoeters 'dans leurs attitudes natu-
relles'. In de vijfde kamer zag men tenslotte de opgezette vogels, waarvan de grotere in kasten met glas aan de 
voorkant, de kleinere onder stolpen. In het midden stond een tafel met vogeleieren. Aldus beschrijft de in 1785 
verschenen Guide ou nouvelle description de La Haye het kabinet, dat toen reeds lang tot de vaste bezlens-
waardigheden van Den Haag behoorde." 

Dr Carl Heinrich TItius, inspecteur van het Keurvorstelijke Saksische Naturalienkabinet in Dresden, die het 
Stadhouderlijk Kabinet in 1777 bezocht, prees met name de onschatbare rijkdom en de grote wetenschappelijke 
waarde ervan: 'Auf die Vermehrung des Kabinets werden grot?e Summen verwendet. Es wird In ganz Europa 
nicht seines glelchen haben, und zur Aufklarung der noch so dunkein Naturgeschichte konnte es unendlich viel 
beytragen.'" Titius vervolgt echter: 'Beym ersten Anbllcke des Kabinets wunderte ich mich, da(5 die Naturallen 
fast ohne Ordnung in die Sale vertheilt, und mit Kunstwerken, auch andern nicht dahin gehorigen Dingen unter-
mengt waren.'" Prof. Heinrich Sander uit Baden, die de verzameling eveneens in 1777 bezocht, verzucht, na een 
uitvoerige beschrljving: 'Die Ordnung ist eitel Unordnung und bestatigt mir das, was andre Gelehrte mir von 
Vosmaer gesagt haben' " (overigens liet Sander zich in soortgelijke termen over Buffons kabinet uit). De 
Directeur van het kabinet van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Martinus van Marum, die de 
collectie in 1782 bezocht, was ook niet erg te spreken over de onsystematlsch aandoende opstelling ervan: 

'Het kabinet van zeldzaamheden van den Prins Is ons door den Hr. Vosmaar zelfs vertoont. De verzameling is 
groot, dog wat de schikking betreft, hier aan zoude vrij wat kunnen worden verbetert na het oordeel van alle 
deskundlgen. Behalven natuurlijke voortbrengselen vind men er ook veele werken van kunst, tot welker 
verkrijging genoemde vorst zekerlijk uitmuntende gelegenheid heeft.'" 



Toch mag men dit Vosmaer niet te zwaar aanrekenen, daar de taak die hier gesteld werd, ver boven de krachten 

van een man lag. Sinds 23 mei 1770 had de Stadhouder hem ook nog de directie van de Stadhouderlijke mena

gerie, die buiten de stad lag, opgedragen " (hij behield deze post tot de overbrenging van de dieren uit Het 

kleine Loo te Voorburg naar Het oude Loo in Apeldoorn in 1786). Bovendlen lag een gemengde opstelling, 

ondanks nagestreefde systematiek, nu eenmaal nog in de geest van de t i jd ." In tegenstelling tot Buffon, 

beschikte Vosmaer niet over een staf van gekwalificeerde vaste medewerkers. Bovendlen moet ook, evenals in 

het 'Cabinet du Roy' van Buffon, ruimtegebrek een belangrijke roi gespeeld hebben. Uit de door hem opge-

stelde veilingcatalogi*" blijkt, dat het Vosmaer bepaald niet ontbrak aan ordening - en zeker niet aan netheid. 

De collectie moet er pico bello bij gestaan hebben, o.a. vanwege het gebruik van ongedierte-werende middel-

tjes, getuige de reiziger Jacob Jonas Bjbrnstahl, die het kabinet in 1773 bezocht: 

'De verzameling van insecten is waarschijniijk de grootste, die bekend is: eene geheele zaal is daarmede 

gevuld. Er is ook een groot aantal vogels, alien wel bewaard; men heeft namelijk in all' de kassen en laden 

kamfer gelegd, welke het ongedierte weert, ook doet het verwen der kassen, voornaamlijk met blaauwe 

verw, er zeer veel toe. ' " 

'Hierop bezogten wij den heer Clockner [te Amsterdam], doktor in de artzenijkunde, en bezitter der aanzien-

lijkste verzameling van viervoetige dieren, die In Holland te vinden is. Deze heer bezit daarenboven het 

geheim, om dezelven voor motten en wormen te bewaren. Dit bestaat In eenen splritus, dien hij zelf bereid, 

34 en waarmede hij de huid van het dier van binnen en van buiten wascht of vrijft. Thans bereid hij daarmede 

de dieren, die voor het kabinet van den prins erfstadhouder bestemd zijn, gelijk hij dan onlangs een op deze 

wijze voor ongedierte bewaard Nijlpaerd naar den Haag gezonden heeft."" 

Wel zou men Vosmaer een zekere eigenzinnlgheld kunnen verwijten, waardoor degenen, die hem niet goed 

kenden, zich voor het hoofd gestoten voelden. De zogenaamde 'orang oetan oorlog' In 1777 met Camper en 

Hemsterhuis, door halve afspraken ontstaan, bezorgde hem veel moeilijkheden. Op 29 juni 1776 ontving de 

Stadhouder uit Borneo de eerste orang oetan die ooit levend Europa bereikte, een Jong vrouwtje, voor zijn 

menagerie. Vosmaer hield haar de eerste maand bij zich thuis om haar gedrag te observeren. Helaas werd de 

aap in november ziek en stierf hij op 22 januari 1777. Vosmaer liet het dier onmiddellijk opzetten voor het 

kabinet, terwiji Vosmaers collega Hemsterhuis het complete kadaver aan de bekende anatoom Petrus Camper 

(1722-1789) beloofd had. Camper kreeg, zeer tegen zijn zin, slechts het gevilde karkas in een grote pot met 

sterk water toegezonden. Zelfs de Stadhouder was eerst 'horribel kwaad', maar begreep later dat zijn directeur 

geen verwijt verdiende en gaf hem zelfs de titel en rang van Raad en een plaats aan de maarschalkstafel; op 

den duur draaiden ook de anderen bi j ." 

De meeste dieren in de diergaarde leefden niet lang ('volgens eene loflyke gewoonte dezer Diergaarden' schrijft 

Vosmaer in zijn in 1778 verschenen aflevering over de orang oetan)" en kwamen zodoende vroeger of later 

uiteindelijk in het kabinet terecht." Langs deze weg werden, naast rull, koop en schenking, veel belangrijke 

aanwinsten voor het kabinet verworven. Af en toe verdwenen ook dieren uit de menagerie omdat ze door de 

Stadhouder als relatiegeschenk weggegeven werden, zoals bv. een zebra of een quagga (door de Prins 

Caepsche Ezel genoemd) aan de Hertog van Tweebruggen" en exotische vogels aan Madame de Pompadour'*. 

Voorwerpen uit het kabinet werden zelden of nooit weggegeven, hoogstens geruild. 

Toch werd onlangs bij een inventarisatie van schenkingen en aankopen van het Naturalienkabinet van de 

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen een schenking van een topstuk uit het Stadhouderlijk Kabinet 

ontdekt: een orang oetan nog wel! Als schenker staat te boek: 'Arnout Vosmaer, opzichter stadhouderlijke 

verzamelingen'. De orang was bedoeld om er een skelet van te maken, 'hetwelk de heer Van Marum heeft 

aangenomen om te doen'. Als datum van deze schenking staat 3 januari 1792 genoteerd, dus mogelijk is dit 

voor die tijd schitterende cadeau door Vosmaer (met permlssie van de Stadhouder) geschonken ter gelegenheid 

van het veertigjarig jubileum van de Maatschappij. Vosmaer was lid van de Maatschappij sinds 1770, doch zijn 

eerste contacten ermee dateerden al van 1763, toen hij als kabinetdeskundige geraadpleegd werd over het al 

dan niet plaatsen van kasten, vanwege hoge vochtigheid in de geplande kamer voor het naturalienkabinet van 

de Maatschappij." Ook had Vosmaer nog in 1786 een tamelijk leesbare bijdrage geleverd aan de Verhandelingen 

uitgegeven door de Maatschappij, waarin hij de 'zoogenaamde meermin der stad Haarlem' uit 1403 ontmas-

kerde als een gewoon 'naekt wyf , dat heel goed kon zwemmen.'' 

Het is echter niet uitgesloten dat dit vorstelijke geschenk toch een initiatief van de Stadhouder betrof, dat 

uitgevoerd werd via Vosmaer. Ook Prins Willem V had een belangrijke band met de Hollandsche Maatschappij, 

want hij was Directeur met de titel van Protector sinds 1754 (hij was toen 6 jaar oud) en pas in 1789 prijkte hij 

als oudste Directeur bovenaan op de, naar ancienniteit van aantreden gerangschikte, jaarlijkse lijst van 

Directeuren voorin de Verhandelingen der Maatschappij." 



Vosmaer en Linnaeus 

Linnaeus had in 1758 het startsein gegeven voor de moderne systematlsche zoologie met de uitgave van de 10' 

editie van zijn Systema naturae. In deze edit ie paste hij n l . voor het eerste consequent zijn binaire naamgeving 

op het dierenri jk toe. In deze z.g. binaire nomenclatuur, die thans nog steeds wordt gehanteerd, wordt iedere 

soort aangeduid door twee Latljnse namen, een geslachtsnaam, aangeduid met een hoofdletter, bv. Bufo, en 

een soortnaam, bv. bufo. Linnaeus verwees in de diverse edities van zijn Systema naturae vaak naar diersoorten 

afgebeeld in de Thesaurus van Seba, waarbij hij ze voor het eerst een binaire wetenschappeli jke naam gaf. Als 

gevolg hiervan is de Thesaurus van Seba, ondanks de niet-Llnneaanse beschri jvingen, nog steeds een belang

rijk standaardwerk voor de diersystematlek. Een ander gevolg hiervan was, dat een groot gedeelte van Seba's 

oorspronkeli jke collectie uit belangrijk referentlemateriaal bestond, de z.g. type-exemplaren. Vosmaer had een 

aantal type-exemplaren uit de collectie van Seba onder zijn hoede (dat kunnen pakweg zo'n 26 grote flessen 

met 'animalia In l iquor' zijn geweest) en daarvan was hij zich zeer wel bewust, zoals we later zullen zien. 

Reeds In 1759 moet Vosmaer het belang van Linnaeus' Systema Naturae ingezlen hebben, zoals bl i jkt uit de 

volgende belangri jke opmerking In het reisverslag van Bengt Ferrner, die het Stadhouderl i jk kabinet in 1759 

bezocht: 'Alle dieren en planten waren gerangschikt naar het systeem van Linnaeus, dat daar op tafel l a g ' . " 

Linnaeus had veel navolgers, die zich haastten om de vele nog onbeschreven diersoorten te beschrljven en In te 35 

schalen in het systeem der natuur. Maar hi j had ook tegenstanders, waarvan de belangrl jkste Buffon was. 

Volgens Buffon werd de Inrichting van de levende natuur gekenmerkt door geleideli jke overgangen en door het 

ontbreken van scherpe scheldlngen. Soorten beschouwde hij als de enige realiteit. Anders dan de systematici 

deflnieerde hij ze niet aan de hand van vormkenmerken. Voor Buffon bestond een soort uit indivlduen die zich 

konden voortplanten en In staat waren een vruchtbaar nageslacht voort te brengen. Andere groepen dan de 

soort, die de LinneTsten in de natuur meenden te kunnen onderscheiden (geslachten, ordes, klassen), waren 

volgens Buffon slechts producten van de menseli jke geest. 

Om Buffon een beetje te jennen, had Linnaeus de gewone pad In 1758 Bufo bufo naar Buffon genoemd. Aldus 

werd de zoologie In de tweede helft van de iS**" eeuw beheerst door de opponenten Linnaeus en Buffon; in feite 

betrof het hier twee verschillende onderzoekprogramma's, waarvan het ene zich concentreerde op de classifi-

catie en het andere op de beschrljving.'" Tegen het eind van de 18"' eeuw, na de dood van de bekende anatoom 

Petrus Camper in 1789, die fel anti-Linnaeus was, " hing heel natuurhistorisch Holland Linnaeus aan. 

Vosmaer was een groot l iefhebber van systemata, want een systema is voor elke verzamelaar nu eenmaal nood-

zakelijk als ordeningsprinclpe. Zo stelde hi j rond 1765 een eigen classlflcatle van schelpdieren o p . " De grootste 

promotor van het Systema naturae van Linnaeus In Holland was Mart inus Houttuyn, die vanaf 1761 een 

commentatio van 37 delen op Linnaeus' Systema Naturae publiceerde, geti teld Natuurlyke historie of uitvoerige 

beschryving der dieren, planten en mineraalen, volgens het samenstel van den heer Linnaeus. Dit uitgebreide 

seriewerk was bij serieuze liefhebbers van naturalien een must; het wordt vaak ten onrechte toegeschreven aan 

Linnaeus. Zoals we gezien hebben, heeft Vosmaer met Houttuyn samengewerkt bij het redigeren van het derde 

en vierde deel van de Thesaurus van Seba. 

Vosmaer leerde de fi jne kneepjes van de LInneaanse nomenclatuur vooral kennen door zijn samenwerking met 

een andere co-editor van de Thesaurus, Peter Simon Pallas, met wie hij in 1764 een 'Beredeneerde catalogus 

van eene, by uitstek fraaye en weergalooze Verzameling, zoo van Inlandsche als uitheemsche vogelen [...] 

verzameld, en elgenhandig in order gebracht door A. Vroeg' opste lde. " Later, in 1766, raakten Vosmaer en 

Pallas gebroui l leerd omdat Pallas over enkele dieren uit de collectie gepubliceerd had zonder Vosmaers 

toestemming (met name over een gevaarli jk wrat tenzwi jn, dat later zelfs zijn oppasser levensgevaarli jk zou 

verwonden; het dier werd daarop afgevoerd naar de menagerie van Blauw )an, maar nadat het daar gestorven 

was, behoorde het in opgezette toestand tot de topstukken van het Stadhouderl i jk Kabinet). Beide auteurs 

gaven een beschrl jving van dit 'onlangs nieuw ontdekt en nog geheel onbekend soort van Africaansch breed-

snuitig varken, of bosch-zwyn' uit In 1766. De publicatie van Vosmaer zag erult als een los hoofdstuk In Buffon 

(maar dan wel In het Nederlands); di t was de eerste aflevering van een serie die later Regnum Animale zou 

gaan heten. Die van Pallas leek er veel op, maar was in het Latijn, met gebruikmaking van de Linneaanse 

nomenclatuur. Beide auteurs voegden een fraaie kopergravure van het beest toe, naar een tekening van 

Aert Schouman. Pallas noemde het een Ethlopisch varken, Aper aethiopicus. Later bleek dat wrattenzwi jnen 

zo wein ig verwant zijn met gewone varkens, dat er een nieuwe geslachtsnaam voor bedacht moest worden, 

nl. Phacochoerus. De huidige wetenschappeli jke soortnaam van het wrattenzwijn luidt dan ook Phacochoerus 

aethiopicus (Pallas, 1766)." Dus, ook al zou Vosmaer een jaar eerder over deze nieuwe soort gepubliceerd 

hebben, dan zou zijn naam in de wetenschappeli jke l l teratuur niet geldig geweest zijn omdat hij de 

Linneaanse nomenclatuurregels niet gevolgd had. Overigens is het erg jammer dat ze ruzie kregen, want 
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Aert Schouman, Een Afrikaans wild zwijn, tekening in pen en 

penseel, 1765 (Teylers Museum, Haarlem) 

Gravure naar een schilderij, voorstellende de zeemeermin van 

Edam, uit een verhandeling over dit onderwerp door Arnout 

Vosmaer, 1786 (Teylers Museum, Haarlem) 



Pallas had in het Stadhouderli jk Kabinet alle koralen beschreven en Vosmaer had nog veel van hem kunnen leren." 

Vosmaer citeerde in zijn Regnum animale Linnaeus zowat even vaak als Buffon. Hij probeerde een soort tussen-

positie in te nemen; nu eens was hij het met Buffon oneens, dan weer met Linnaeus. Maar nooit gebruikte hij 

de binaire nomenclatuur om zijn nieuwe soorten te benoemen, behalve een keer, in zijn postuum uitgegeven 

'Beschrljving van eenen zeldzaamen Afrikaanschen nog niet beschreevenen naakthalsigen Nimmerzat of Wulp, 

aan de Kaap de Goede Hoop genoemd Bosch-Kalkoen', die in een van de laatste afleveringen van Regnum 

Animale in 1804 te Amsterdam bij ).B. Elwe werd uitgegeven. Vosmaer zegt hierin: 

'...'t is dan ook in deze zo ver uitgestrekte en daar door zeer in 't oog vallende naaktheid van hals, byzonder-

lyk dat Ik eene voldoende reden meen gevonden te hebben, om dezen vogel den kenmerkenden en niet 

onpassenden naam van Tantalus nudicollis of Naakthalsigen Wulp te geeven, ter onderscheiding van dien, 

welken de Heer de Buffon, onder den naam van Courtis a tete nue (a) beschreeven en afgebeeld heeft, en 

welke in de laatste of dert lende uitgave van het Systema naturae des Hr. Linnaeus (b) als de elfde soort van 

het Tantalus geslacht, onder de kenmerkende benaaming van Tantalus calvus of Kaalhoofdigen Wulp voor-

komt, met wien de onze overigens, by het eerste aanzien, zeer veel verwantschap schynt te hebben.' (p. 6-7) 

Maar helaas voor Vosmaer, hij verglste zich, het bleek toch de gewone gladnek-ibis te zi jn, die door Buffon al 

was beschreven en door de Zeeuwse natuurhistoricus Pieter Boddaert (1730-1795) van een binaire Latljnse 

naam was voorzien, die later in de dertlende editie van Linnaeus' Systema Naturae werd geciteerd. De huidige 

wetenschappeli jke naam van de gladnek-ibis is: Geronticus calvus (Boddaert, 1783). (Overigens leeft Vosmaers 37 

naam toch in de zoologlsche nomenclatuur voort , en wel in de naar hem vernoemde ondersoort van de in 1769 

In Regnum Animale beschreven Eclectus papegaai, Eclectus roratus vosmaeri (Rothschild, 1922))." 

Dit alles overziend, denk Ik dat Vosmaer een gematlgd Llnneist is geweest - maar hij was eigenwijs genoeg om 

toch een eigen systema van schelpdieren op te zetten. Zoals we gezien hebben, lag In 1759 de tiende editie van 

de Systema naturae in het Stadhouderl i jk Kabinet op tafel . In 1769 riep Nozeman op (in zijn met de gouden 

medaille van de Hollandsche Maatschappij bekroonde Antwoord): 'Wel, meen Ik, zou 'er gedaen worden, zoo 

veel de Rangschikking der Naturalia onzes Vaderlands aenbelangt in alle drie de Regna, dat men de Methode 

volgde van Linnaeus. '" Dat moet Vosmaer zich ter harte genomen hebben, maar het Systema van Linnaeus werd 

bij de latere, steeds meer uitgebreide edit ies te Ingewikkeld voor hem als amateur, hij kon het in zijn eentje niet 

meer bi jhouden. 

Wat de gemengde opstel l ing betreft, die was nu eenmaal (nog) in de mode" en dan was er ook nog ruimte

gebrek. Nog in 1790-Vosmaer was toen al 7 0 - l l e t de bekende wereldrelzlgeren natuurhistoricus Georg 

Forster" zich ultermate posit ief uit over het Stadhouderl i jk Kabinet: 

'Die Pracht, die Seltenhelt, die Auswahl, der Aufputz und die sorgfaltlge Unterhaltung der Naturalien des 

erbstatthalterischen Cabinets fallen nicht nur beim ersten Anblick auf, sondern die Bewunderung steigt, 

je langer und genauer man es untersucht'."" 

Het pleit voor Vosmaer, dat het Stadhouderli jk Kabinet, dat hij nu ruim 30 jaar onder zijn hoede had, een man 

als Forster zuike uitbundlge uitlatingen ont lokte. Maar al te spoedig zou bl i jken, dat de roem van het Kabinet 

ook in Frankrijk doorgedrongen was. 

Verhuizing naar Parijs 

Het is begin 1795. 'Wat nu?' zei PIchegru - dat zou spoedig bli jken: Op 22 januari 1795 marcheerde een voorhoede 

van het Franse leger Den Haag binnen, de dag daarop gevolgd door nog meer troepen. Niet veel later werden alle 

bezittingen van de Stadhouderli jke famllle, die nog net op t i jd naar Engeland was gevlucht, geconflsqueerd ten 

behoeve van de Franse Republiek. Dit bl i jkt o.a. uit een decreet van Alquler, Representant du peuple pres I'Armee 

du Nord, gedateerd La Haije, le 21 Ventose I'an troisleme de la Republlque Fran^aise (11 maart 1795)." 

De 'citoyens' Thouin en Faujas waren als commlssarissen belast met de Inventarisatie en het voorbereiden 

van het t ransport van de 'productions des Sciences et des arts ' van de Stadhouder naar Parijs. Hoewel 

de jardin des Plantes met het 'Cabinet du Roy' in 1793 was omgedoopt tot Museum National d'Histoire 

Naturelle, werkten er nog dezelfde onderzoekers, die indert l jd aangesteld waren door Buffon. De sympathieke 

Andre Thouin (1747-1824), In 1764 op 17-jarige leeft l jd aangesteld als 'Jardinier en c h e f , was inmiddels 

bevorderd tot 'professeur' In de botanie, en Barthelemy Faujas de Saint-Fond (1741-1819), in 1787 aangesteld 

als 'sous-garde en sous-demonstrateur' (onder Daubenton en naast Lacepede), was inmiddels 'professeur' 

in de geologie aan het Museum. Thouin en Faujas gingen met bekwame spoed te werk. Op 14 maart 1795 

schrijft Faujas aan een van zijn collega's van het Museum, waarschi jni i jk Antoine-Laurent de Jussleu 

(de opvolger van Daubenton en directeur van het Museum), dat ze de volgende dag met het inventariseren 



van de objecten zullen beginnen aan de hand van de Inventaris van de directeur van het Kabinet, Vosmaer." 

Uiteindelijk werd onder toezicht van Thouin alles ingepakt. Intussen keken de natuurhistorici in het Museum 

reikhalzend naar de collectie uit. Spoedig na aankomst van de verzameling in het najaar van 1795 werden de 

kisten (het waren er 150) uitgepakt en werd over de inhoud door diverse specialisten gerapporteerd. Zo bevindt 

zich in de Archives Nationales een ultermate lovende rapportage over de insecten en wormen van de Stad

houderlijke collectie van de hand van de 'citoyen' Lamarck." Onmiddellijk hierna volgt een anonieme, juichende 

'Note relative aux quadrupedes ovipares, aux Serpens, et aux poissons de la collection du cidevant Stadthouder', 

vrijwel zeker van de hand van de Graaf Lacepede."' Ik citeer hieruit: 

'Poissons; Une des plus belles et des plus nombreuses collections de poissons tant cartllagineux qu'osseux, 

tous remarquables ou par la grandeur des individus, ou par leur conservation superieure a celle de presque 

tous les objets de meme nature qui ont jusqu'a present, fait partie des collections les mieux soignees, cette 

precieuse suite, servira d'autant plus a I'avancement de la science, qu'elle renferme un grand nombre 

d'especes qui n'ont encore ete decrites par aucun naturaliste, ni meme indiquees par aucun voyageur. 

Ces trois suites de quadrupedes ovipares, de serpens, et de poissons, reunies avec les suites analogues que 

le museum de la republlque possedolt deja, forment sans aucune doute, la collection de ce genre, la plus 

riche, la molns incomplette, la plus utile aux progres de I'histoire naturelle, et par consequent la plus digne 

de ['attention d'un grand peuple.' 

38 Aangaande de zoogdieren en vogels heb Ik geen eerste rapportage in de Archives Nationales kunnen traceren. 

Waarschijniijk zijn Etienne Geoffroy Saint-Hllaire en Georges Cuvier, die dat hadden moeten doen, daar niet aan 

toegekomen. Uit een gemeenschappelijke publicatie uit 1795 blijkt, dat ze zich bij het uitpakken van de kisten 

onmiddellijk op de door Vosmaer zogenaamde 'vyfvingerige Bengaalsche luiaard' hebben gestort en hem diep 

in de bek hebben gekeken. Want over het gebit was Vosmaer vaag geweest in zijn publicatie, uit 1770, in de 

serie Regnum animale. Als reden hiervoor gaf hij op dat het beestje in de diergaarde gestorven was toen hij op 

reis was en hij het bij terugkomst fraai opgezet in het Kabinet aantrof. Hier zien we weer dat Vosmaer typlsch 

een schatbewaarder was: hij vond het zonde om het beestje de bek open te breken. Bij Vosmaer was het 

Kabinet op de eerste plaats een schatkamer. Daarentegen fungeerde reeds ten tijde van Buffon het 'Cabinet du 

Roy' in Parijs als laboratorium voor onderzoekers. Overigens concludeerden Geoffroy en Cuvier al snel, dat het 

beestje helemaal geen luiaard, maar een grote plompe loeri (een halfaapje) was."* 

De onderzoekers van het Museum zagen ook direct het grote belang van de buitgemaakte type-exemplaren uit 

de stadhouderlijke collectie in, zoals blljkt uit een notitle, gedateerd '15 fructldor an 3', bestemd voor 'les cito

yens composant la commission d'agriculture et arts': 

'Vous senterez, citoyens, quelle va devenir ['importance de la collection nationale, lorsqu'apres avoir 

reflechi que tous les animaux envoyes a Buffon et Daubenton ont servi d'orlginaux a leur magnlfique 

ouvrage, vous saurez que la collection statouderienne renferme un tres grand nombre d'animaux publles 

par Seba, Allamand, et M.M. Pallas et Vosmaer. Le Museum d'histoire naturelle possedera done non seule-

ment presque toutes les especes connues, mais meme tous les individus d'apres lesquelles elles sont 

gravees et publiees. [...]"' 

Intussen maakte de bejaarde Vosmaer de zwaarste tijd van zijn leven door. In een voorrede van een onvoltooid 

gebleven handschrift 'Beschrljving van de onschatbare kabinetten, bevattend, voornamelijk, de natuurlijke 

Historie gelijk mede konstige en kostbare zeldzaamheden [...] Alles toebehoord hebbende aan Zijne 

Doorluchtige Hoogheid den Heere Willem de Ve Prinse van Oranje & Nassauw enz. enz. enz. beschreven door 

A. Vosmaer voormaals Directeur der voorgem. Kabinetten, Lid van verscheide koninklijke en andere genood-

schappen' verzucht hij: 

'[...] de onschatbare voormalige Vorstelijke Natuur-verzameling, helaas! Dezer voormalige zo bloeijende 

gewesten, door verlies van gevoel en smaak enz. - onttoogen. Den inkt ontwijk mljne pen, en eene als 

onzienbare Arm treckt mljne hand als terugge - de denkbeelden mijner ziel verwarren zich in gebeurde en 

noch volgende gebeurtenissen!!! Wel aan, ik zal mij schikken, donkere wolken verdwijnen voor een zich 

ophelderend verschiet, dit doet mij den draad mijner reeden hervatten [...]'" 

Gelukkig werd deze bittere pil voor Vosmaer aanzienlljk verzacht door het feit dat de nieuwe machthebbers 

enige consideratie met de bejaarde schatbewaarder hadden. Uit artikel 5 van het reeds genoemde decreet van 

Alquier blijkt dat hij diverse stukken mocht uitzoeken om zijn oude dag te veraangenamen. 

Met een aan zekerheid grenzend vermoeden durf ik te stellen, dat Vosmaer hierna een aardige collectie type-

exemplaren van Seba, in pakweg 26 grote flessen op sterk water, heeft uitgezocht. In elk geval gaf Vosmaer op 

3 februari 1796 twee kisten met 'animalia in liquor' in bewaring bij de Haagse jurist en kunstverzamelaar jean 

Theodore Royer. Vosmaer overleed in Den Haag op 14 januari 1799, 78 jaar oud. Arnouts neef en erfgenaam 

Willem Carel Vosmaer (1749-1818, zoon van Arnouts broer Jacob en Louisa Maria Mosburger) restitueerde deze 

collectie 'animalia in liquor' op 6 mei 1803 aan Prins Willem V in Brunswijk, tezamen met de kleren en pistolen 



van de Friese stadhouder Willem Frederik, een z.g. zwaard van Claudius Civilis en andere objecten. Willem Carel 

Vosmaer kondlgt deze zending in een brief aan Prins Willem V als volgt aan: 

'Uwe D.H. ontfangt een groote kist met 24 (ni fallor) flessen waarin animalia in liquor, mitsgaders 2 flessen 

moutwijn, daarbij behoorende. Item nog een klein kistje met Ijzer beslag, waarin nog 2 groote flessen met 

animalia In liquor. Voorts een koffer, waarin gepakt zijn de goederen op nevens gaande copie lijst gespecifl-

ceerd, waarvan [ik] de origineele aan den Heer J.T. Royer tot decharge heb moeten restltueeren.' [...]'* 

Vermoedelljk heeft Prins Willem V, die in balllngschap In Brunswijk verbleef, deze wetenschappelijk belangrijke 

fractie van zijn eens zo schatrijke kabinet later ten geschenke gegeven aan de Utrechtse kabinetbezitter en 

vurlge Orangist Gijsbertus Johannes van Klinkenberg (geb. 1768 of 1769, overleden 1841). Deze Van Klinkenberg 

verkocht zijn gehele collectie in 1841 aan de Utrechtse hoogleraar Theodoor Gerard van LIdth de Jeude (1788-

1863). De befaamde collectie van LIdth de Jeude werd later geveild, waarbij de belangrijkste items ervan uitein

delijk gelljkelijk verdeeld werden tussen het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden en het British 

Museum (Natural History) in Londen." 

Terugvorderingvan het Icabinet door Prof. Brugmans 

Nadat Napoleon in 1813 in Leipzig was verslagen, keerde er weer een Oranje terug op de troon. Willem I (zoon 39 

van onze Stadhouder Willem V, die op 9 aprll 1806 in Brunswijk overleden was) werd de eerste Koning van het 

Koninkrijk der Nederlanden. Na de economisch belabberde tijd zette hij stevlg de schouders onder het nieuwe 

Nederland. Bij Konlnklijk Besluit van 2 September 1815 werd de terugvordering van het buitgemaakte voor

malige naturalienkabinet van de Stadhouder toevertrouwd aan de Leidse hoogleraar Sebald Justinus Brugmans 

(1763-1819).'° Dat leek een goede keus, want Brugmans was een praktische man, die bovendlen zelf een 

omvangrijk kabinet had, dat hij noodzakelijk achtte voor het aanschouwelijk onderwijs. Alleen al het anato-

misch museum, dat hij ten behoeve van de universiteit had aangelegd, bevatte 4000 voorwerpen." 

Na de aankomst van Brugmans in Parijs, op 7 September 1815, verllepen de onderhandellngen aanvankelijk 

bepaald niet vlot. Met veel moeite werd Vosmaers catalogus, die de Franse commlssarissen In 1795 ook hadden 

meegenomen, teruggevonden. Maar de gehele collectie bleek met het Franse museum versmolten te zijn. 

Bovendlen bleek het grootste gedeelte van de collectie zelfs helemaal niet meer te bestaan. In het officiele 

verslag over zijn missie vermeldt Brugmans hierover: 

'Zeer veele opgezette viervoetige dieren, vogels, insecten en dergelijke zijn zedert de verlopene 20 jaren 

bedorven, veele der voorwerpen In wijngeest hebben ter ontleding gedlend, van veele welke in de Fransche 

verzameling dubbeld waren heeft men zich ontdaan om door rulling andere aan te schaffen, en niet weinige 

zijn door de Departementen verspreid, wljl In ieder van dezelve eene verzameling voor de Natuurlijke 

Historie moest worden aangelegd.''^ 

De beschrijvingen in de catalogus van Vosmaer bleken ook al weinig soelaas te bieden: 

'Het Is mij gebleken, dat wel alle voorwerpen van de Stadhouderlijke verzameling daarin door den voor-

mallgen Directeur wijlen den Heer Vosmaer waren genoteerd, doch meestal onduldelijk en nog [= noch] In 

eene geregelde order, nog met die bepaling der systematlsche namen, door welke elk stuk konde worden 

onderscheiden.' 

Voor al het ontbrekende zouden equivalenten geleverd dienen te worden. Op 20 September werd een voorstel 

gedaan 'om zonder acht te geven op de voorwerpen, welke te voren tot het Stadhouderlijk Kabinet hadden 

behoord, uit de dubbelden der Fransche verzameling eene reeks van stukken in alle de verschillende klassen 

der Natuurlijke wezens tot schavergoeding voor Zijne Majesteit van tijd tot tijd afte zonderen.' Brugmans 

onderhandelde verder, want hij wilde natuurlijk dat er meteen en definitief werk van gemaakt werd: 

'De 23sten September nam ik dit aanbod in zoo verre aan dat Ik hun voorstel ter kennisse van Z.M. wilde 

brengen om Hoogstdeszelfs welbehagen te vernemen, mits Ik vooraf In het bezit der catalog! van de voorma

lige Stadhouderlijke verzameling werd gesteld, en tevens de algemene opgave van die voorwerpen eriangde, 

welke zij in vergoeding der gehele verzameling niet successlevlijk, maar ineens en dadelljk zouden willen 

overgeven. Na lange en moellljke discussien verkreeg ik het grootste gedeelte der gemelde catalogi, en er 

werd besloten, dat ik met de administrateurs der Fransche verzameling dadelljk een aanvang zoude maken 

om in alle de klassen van het Musee alle de dubbelde specimlna te noteren, welke tezamen met een groot 

gedeelte der aanzienlijkste nog kenbare stukken der Stadhouderlijke verzameling een kabinet van schade-

vergoeding zoude uitmaken, terwiji Ik Inmiddels de nadere bevelen Zijner Majesteit zoude vragen.' 

Begin oktober werd Brugmans ge'i'nformeerd door de Secretaris van Staat, dat zijn behandeling van de recla-

matie 's Konings volkomen goedkeuring had en werd hij geautoriseerd om op de ingeslagen weg voort te gaan. 

Ook werd hij geautoriseerd om, 'nadat aldus de ondernomen sortering zoude zijn volbragt, deflnitievelljk te 



C.H. Hodges, Sebald lustinus Brugmans (1763-1819), olieverf 

op doek, na 1815 {Academisch Historisch Museum, Leiden; 
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verklaren, dat de nieuwe verzameling aangenomen is als een equivalent voor den in 1795 uit 'sHage wegge-
voerde eigendom.' Brugmans werkte flink door bij het noteren en uitzoeken van de dupllcaten, waarbij nogal wat 
onaangename discussies gevoerd schijnen te zijn. Reeds op 24 oktober werd in het Museum d'Histoire Naturelle 
een definitieve acte van schadevergoeding in drievoud opgesteld, ondertekend door Brugmans, Thouin (nu 
directeur), Geoffroy St. Hilaire (secretaire) en de Jussleu (tresorier). De acte maakt melding van in totaal 9988 
voorwerpen, verdeeld over 14 categorieen: 267 zoogdieren, 847 vogels, 238 reptielen, 564 vissen, 39 skeletten, 
45 crustaceeen, 21 arachniden, 1741 insecten, 3499 mollusken, 138 radiarien, 254 polypen, 104 andere lagere 
dieren, 2225 mineralen en 6 stukken geologie, verwijzend naar een bijbehorende catalogus. 
Uit deze systematlsche catalogus blljkt, volgens Brugmans 'dat zij uit eene onafgebrokene reeks van natuurlijke 
voorwerpen is zamengesteld, dergelijke nimmer in dit land heeft bestaan.' Tenslotte vermeldt Brugmans in zijn 
verslag over zijn missie, dat hij nog heel wat voorwerpen uit het Stadhouderlijk Kabinet terug heeft ontvangen: 

'Ik heb enige grote voorwerpen van het Stadhouderlijk Kabinet moeten agterlaten, doch het grootste 
gedeelte van die welke het meeste in het oog lopen zijn terug gekregen. Ten voorbeelde zijn de Orang 
outang, de Gibbon, de langneus, de baviaan, het grote schubdier, schildvarken, de jonge ollfant, de 
Bizamkat, de civetkat, de krokodlldoder, het muskusdier, de kaapsche Pronkbok, de Palatouche, het stekel-
varken, de Kaapsche Klipdas, de kleine Hippopotamus, de Tapir, het Ethloplsche varken, het groote scelet 
van den krokodil, veele vogels, hoorns en schelpen, de groote magneet, de groote verstenlngen uit de 
Pletersberg, enz. enz. enz. 
In de plaats van het geen is agtergelaten. Is een grooter aantal voor de wetenschap meer belangrijke 
stukken in plaats gekomen. Bij eene naauwkeurige vergelijking durve ik verzekeren, dat deze nieuwe verza
meling het voormalige Stadhouderlijk Kabinet vooreerst in wetenschappelijke waarde overtreft, voorts aan 
hetzelve in uiterlijke luister en pracht niet zal achterstaan.' 

Het Is bekend dat de Fransen de giraf perse niet wilden afstaan. Verder noemt Brugmans 'de groote verste-
ningen uit de Pietersberg', maar de echte Mosasaurus kreeg hij niet mee. Tegenover de grote Cuvier moest 
Brugmans het afleggen, want hij moest genoegen nemen met slechts een afgietsel van dit beroemde fossiel. 
Verder is het de vraag, of Brugmans wel het originele 'Ethiopische varken' en de originele Kaapse klipdas uit de 
collectie van de Stadhouder meegekregen heeft; het is goed mogelijk dat deze zijn geruild tegen een recent 
verworven exemplaar. Brugmans was een algemeen zooloog en was zich de betekenis van type-exemplaren 
mogelijk niet bewust - de Fransen waren dat in elk geval wel. Ik ben ervan overtuigd, dat onder de afgestane 
'Polypiers' geen type-exemplaren van koralen beschreven door Pallas zaten. 
Echter, in die tijd was iedereen heel tevreden over het resultaat van de onderhandellngen. Het was de tijd van 
de vergelijkende anatomie en van de opkomst van de moderne biologle; bovendlen wilden de grote musea 
graag collecties van alle delen van de wereld verwerven. Tegenwoordig kunnen we ons haast niet voorstellen 
dat Brugmans vond dat dit 'kabinet van schadevergoeding' het Stadhouderlijke kabinet zelfs in wetenschappe
lijke waarde overtrof. Maar in zijn tijd leek iedereen het met hem eens te zijn. Deze collectie uit Parijs, die reeds 
op 26 oktober klaar voor verscheping stond, verpakt in 71 kisten, zou uiteindelijk aan de wIeg staan van het 
Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie (thans Naturalis), maar dat is een ander verhaal In dit boek. 
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